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udaje
Obchodné meno: 
stredoslovenská 

vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a. s.

Sídlo spoločnosti:
partizánska cesta 5, 

974 01 banská bystrica 

Právna forma:
akciová spoločnosť

IČO: 36 644 030

DIČ: sk 2022102236

Základné imanie: 34 000,- €

Obchodný register 
okresného súdu 

v banskej bystrici, 
oddiel: sa, vložka číslo: 840/s

Deň zápisu: 01. 01. 2006

zá
kla

dn
é

- prevádzkovanie verejných vodovodov i. až 
iii. kategórie,

- prevádzkovanie verejných kanalizácií i. až 
iii. kategórie,

- poradenská, technická a odborná pomoc 
v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej 
a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov, 
kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, 

- čistenie vodovodných a kanalizačných 
potrubí, 

- vykonávanie prehliadok kanalizačných 
systémov prístrojovou technikou,

- vyhľadávanie skrytých únikov vôd kore-
lačnou a elektroakustickou technikou,

- vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej 
siete a armatúr a určovanie styčných 
miest pre napojenie prístrojovej techniky,

- meranie množstva odpadových vôd na 
merných objektoch a kanalizáciách s 
určením okamžitého alebo kumulatívne-
ho prietoku prístrojovou technikou,

- fyzikálno-chemické, rádiologické, mikro-
biologické a hydrobiologické rozbory 
pitnej, úžitkovej a odpadovej vody, 
vrátane technologických rozborov vôd,

- vykonávanie skúšok vodotesnosti vodo-
hospodárskych objektov a zariadení,

- podnikanie v oblasti nakladania s iným 
ako nebezpečným odpadom,

- vykonávanie technických prehliadok 
potrubí,

- opravy a montáž vodomerov,
- projektovanie, riešenie a vyhodnocova-

nie úloh hydrogeologického prieskumu, 
inžiniersko-geologického prieskumu 
a geologického prieskumu životného 
prostredia,

- výroba elektriny v malých vodných elek-
trárňach do výkonu 5 mW,

- rozvod elektriny,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti 

obchodu a služieb,
- vypracovávanie dokumentácie a projek-

tov jednoduchých stavieb, drobných  
stavieb a zmien týchto stavieb

- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, 
drobných stavieb a ich zmeny,

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
- vykonávanie vodohospodárskych a inži-

nierskych stavieb,
- výkon činností stavbyvedúceho, 
- výkon činností stavebného dozoru, 
- inžinierska činnosť v stavebníctve,
- dodávka a montáž chlórovacích a dávko-

vacích zariadení na chemikálie,
- opravy,  servis a údržba a  vykonáva-

nie odborných prehliadok a odborných 
skúšok chlórovacích a dávkovacích 
zariadení na chemikálie

- prenájom strojov, prístrojov a zariadení,
- verejné obstarávanie,
- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- prenájom nehnuteľností
- opravy a  servis všetkých druhov čerpa-

diel
- vykonávanie revíznych a tlakových 

skúšok tlakových nádob stabilných
- oprava, montáž, údržba a servis elektric-

kých zariadení
- vykonávanie odborných prehliadok a 

odborných skúšok vyhradených elektric-
kých zariadení.

- organizovania kurzov, školení a seminá-
rov

- vykonávanie kurzov, školení a seminárov
- technik požiarnej ochrany
- ubytovacie služby v ubytovacích zariade-

niach s prevádzkovaním pohostinných 
činností v tých to zariadeniach.

spoločnosť nemá organizačnú zložku v 
zahraničí.

predmet činnosti
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predstavenstvo
PreDSeDa 

PreDStavenStva
philippe guitard

ČlenOvIa 
PreDStavenStva

ing. martin bernard, mba
ing. róbert tencer

ing. peter martinka
judr. soňa šáliová

 
DOZOrná raDa

tomáš paclík
ing. pavol badinský
ing. jozef barabas

etienne petit
ing. jozef Hegeduš

jiří pěč

Výkonné vedenie 
spoločnosti

 Generálny 
rIaDIteľ

ing. peter martinka 

ekOnOmIcký 
rIaDIteľ

ing. peter dobrý 

rIaDIteľ výrObnO - 
PreváDZkOvých ČInnOStí

ing. robert javorčík

ObchODná 
rIaDIteľka

ing. mária Vicianová 

rIaDItelIa 
ZávODOv

ing. pavol badinský 
závod 01 banská bystrica

ing. ladislav solkový
závod 02 lučenec

ing. františek oravčík - 
poverený vedením
závod 03 prievidza

ing. branislav jurík
závod 04 rimavská sobota

paeddr. zoltán balla
závod 05 Veľký krtíš

ing. milan Vlček 
závod 06 zvolen, žiar nad Hronom

spoločnosti
profil štatutárne 

orgány 
spoločnosti k 31.12.2013
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kľúčovéúdaje
čistý obrat spoločnosti 55 881 285 €
Hospodársky výsledok po zdanení 2 668 123 €
počet zásobovaných obyvateľov  657 315
počet zamestnancov 1 111
Voda vyrobená vlastná 41 402 tis.m3

množstvo vyčistenej odpadovej vody 57 750 tis.m3

dĺžka prevádzkovanej vodovodnej siete  
vrátane prípojok 5 217 km
dĺžka prevádzkovanej kanalizačnej siete  
vrátane prípojok 948 km
počet čerpacích staníc 25
počet čistiarní odpadových vôd 40
počet zmluvných zákazníkov 97 949
počet fakturačných vodomerov 113 878
počet vybavených hovorov na zákazníckej linke  
/v priemere mesačne/ 2 032
počet návštev v zákazníckom centre  
/v priemere mesačne/ 4 738
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Ing. Peter Martinka
generálny riaditeľ StVPS, a. s.

editoriál 

Vážené dámy, 
vážení páni, 
tak ako je pre jednotlivca príležitosťou na  
bilancovanie  koniec roka, tak  je pre firmu 
takouto možnosťou práve príprava a pred-
kladanie výročnej správy. V nasledujúcich 
riadkoch si vám dovoľujem priblížiť, čím 
žila stredoslovenská vodárenská prevádz-
ková spoločnosť, a.s. v roku 2013.

Výrobu pitnej vody sme v uplynulom roku 
zabezpečovali v celkovom objeme  41 499 
tis. m3, čo znamenalo  oproti roku 2012 
pokles výroby vody o 1 693 tis. m3 . táto 
skutočnosť súvisela s poklesom vody 
dodanej.  naďalej pokračuje klesajúci 
trend v spotrebe vody,  čo korešponduje aj 
s poklesom ostatných ukazovateľov výroby 
a dodávky vody.  V množstve čistenej vody 
sme však  zaznamenali výrazný medziroč-
ný nárast  o 12 217 tis. m3.

jednou z priorít každej vodárenskej 
spoločnosti je znižovanie strát vody na vo-
dovodných sieťach. činnosť v oblasti strát 
vody bola zameraná hlavne na rekonštruk-
cie a opravy vodovodných potrubí. naďalej 
využívame najmodernejšiu techniku v ob-
lasti prieskumu stokových sietí a zisťovania 
pripojených producentov. 

V rámci environmentálnych programov 
spoločnosti sa v roku 2013 realizovali 
viaceré projekty. ukončila  sa intenzifiká-
cia a rekonštrukcia čistiarne odpadových 
vôd Veľký krtíš. čistiareň odpadových vôd 
detva a čistiareň odpadových vôd Handlová  
boli uvedené do skúšobnej prevádzky. čis-
tiareň odpadových vôd tisovec a čistiareň 
odpadových vôd  fiľakovo boli uvedené do 
trvalej prevádzky. 

svoje záväzky v oblasti ochrany životného 
prostredia a biodiverzity potvrdzujeme 
aj realizáciou výchovno -  vzdelávacích  
aktivít pre školy a osvetových podujatí 

pre verejnosť. V spolupráci s občianskym 
združením žiVica sme pripravili vzdelávací 
projekt o vode moderne, boli sme part-
nerom výstavy Voda je život, so slovenským 
rybárskym zväzom dlhodobo pracujeme 
na projekte obnovy genofondu pôvodných 
druhov rýb. 

čo sa týka zákazníckych služieb, naďalej 
pokračujeme v ich skvalitňovaní a rozši-
rovaní. V roku 2013 bolo hlavnou úlohou 
zabezpečenie technickej podpory pre zá-
kaznícky servis, čo znamenalo  implemen-
táciu nového zákazníckeho informačného 
systému. ten umožní skvalitnenie databázy 
zákazníkov a prispeje k  rozšíreniu mož-
ností elektronickej komunikácie.

Vysoko pozitívne hodnotím výsledky v 
sfére zamestnanosti. V období, keď mnohé 
spoločnosti pristupujú k racionalizačným 
opatreniam, nedošlo v našej firme k vý-
raznej redukcii počtu zamestnancov. začali 
sme využívať viaceré moderné softwarové 
riešenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov  
a zaviedli sme elektronické výplatné pásky.
  
Vážené dámy, vážení páni, len stručne som 
zhrnul tie hlavné oblasti, ktoré pútali uply-
nulý rok našu pozornosť. Viac sa dozviete v 
ďalších častiach tejto výročnej správy. 
 
na záver chcem  poďakovať kolegom a 
spolupracovníkom za každodenne vyna-
loženú prácu, zákazníkom a obchodným 
partnerom za prejavenú spokojnosť a aj 
za podnetné návrhy na zlepšenie, akcio-
nárom, členom predstavenstva a dozornej 
rady  za prejavenú dôveru, ktorá je oporou 
pri v dôležitých rozhodnutiach. 

Verím, že rok 2014 bude  pre našu spoloč-
nosť rokom úspešným a prínosným.
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organizačná 

štruktúra
valné Zhromaždenie

doZorná rada

predstavenstvo

generálny riaditeľ

Úsek generálneho 
riaditeľa

Úsek ekonomického 
riaditeľa

OddelenIe OdPOčtOV a VOdOMerOV

Back OffIce a OddelenIe SaldOkOnta 

frOnt OffIce

ZákaZnícke centrá:
01 Banská Bystrica

02 lučenec
03 Prievidza

04 rimavská Sobota
05 Veľký krtíš

06 Zvolen 
     07 Žiar n/Hronom 

08 Brezno

Úsek obchodného 
riaditeľa

Úsek riaditeľa  
výrobno-prevádzkových 

činností

referát regIStratúry a aSIStent rVPč

OdBOr tecHnIckO - 
PreVádZkOVýcH čInnOStí

OdBOr StarOStlIVOStI O MajetOk

OddelenIe aSrtP a gIS

ZáVOdy:
01 Banská Bystrica

02 lučenec
03 Prievidza

04 rimavská Sobota
05 Veľký krtíš

06 Zvolen,  
     Žiar n/Hronom 

aSIStent generálneHO rIadIteľa

OdBOr MarketIngu a kOMunIkácIe

OddelenIe kríZOVéHO rIadenIa

ManaŽér kValIty

PrOjektOVý ManaŽér

PenZIón VOdár dOnOValy

referát kOntrOly

OdBOr OrganIZačnO-PráVny

OdBOr rIadenIa kValIty

OdBOr InfOrMačnýcH tecHnOlógIí

OdBOr ľudSkýcH ZdrOjOV

referát BOZP a OPP

SekretarIát

OddelenIe daní a fInancIí

OddelenIe účtOVníctVa

OddelenIe eVIdencIe Majetku  
a OBStaráVanIa

OddelenIe ZáSOBOVanIa

OddelenIe kOntrOlIngu

call centruM
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Výroba 
vody  
V roku 2013 bola našou spoločnosťou 
zabezpečená výroba pitnej vody v celko-
vom objeme  41 499 tis. m3, z toho z vody 
povrchovej  bolo vyrobených 12 981 tis. m3 
a z vody podzemnej 28 518 tis. m3.  oproti 
roku 2012 sme zaznamenali pokles výroby 
vody o 1 693 tis. m3 . táto skutočnosť súvisí 
s poklesom vody dodanej, resp. fakturova-
nej odberateľom. kvalita dodávanej vody v 
rámci platnej legislatívy bola zabezpečova-
ná v 22 úpravniach vôd na vodu povrchovú i 
podzemnú. na úpravu povrchovej vody pre 
dodávku pitnej vody z oblastných vodovo-
dov sa využívali hlavne veľké úpravne vody 
- Hriňová, málinec, klenovec a turček.  
podľa potreby sa využívali aj menšie úprav-
ne vody na vodu odoberanú z tokov a v 
prípade nevyhovujúcej kvality podzemných 
vôd tiež úpravne vody na podzemnú vodu. V 
roku 2013 bolo na úpravniach vôd uprave-
ných 15 021 tis. m3 surovej vody. 
  

stredosloVenská Vodá-
renská preVádzkoVá spo-
ločnosť, a.s. zabezpeču-
je preVádzku VodoVodoV 
a kanalizácií na Území 
celéHo banskobystric-
kéHo kraja, čiastočne V 
okrese reVÚca, V okrese 
prieVidza a V časti tren-
čianskeHo kraja. pitnou 
Vodou zásobujeme Viac 
ako 657 549 obyVateľoV.
kValita  dodáVanej pitnej 

Hospodárenie 
s vodou 
klesajúci trend v spotrebe vody, resp. vo 
vode fakturovanej pokračoval aj v roku 
2013, čo korešponduje aj s poklesom 
ostatných ukazovateľov výroby a dodáv-
ky vody. V porovnaní s predchádzajúcim 
rokom došlo k výraznému poklesu vody 
fakturovanej – celkovo o 3,9 %. celkom 
bolo vyfakturovaných 25 985 tis. m3 vody, 
čo je oproti roku 2012 (27 038 tis. m3) 
o  1 053 tis. m3 vody menej. pokles objemu 
vody fakturovanej sa prejavil aj v špecifickej 
spotrebe vody v domácnostiach. skutoč- 
nosť v roku 2013 bola 77,1 l/osobu/deň, čo 
je oproti roku 2012 pokles o 1,9 l/osobu/
deň. 

Vody sa sleduje V certifi-
koVanýcH laborató- 
riácH V banskej bystrici, 
lučenci a V prieVidzi. na 
kanalizačnÚ sieť stre-
dosloVenskej Vodáren-
skej preVádzkoVej spo-
ločnosti a.s. s celkoVou 
dĺžkou 948 km je napoje-
nýcH 416 692 obyVateľoV a 
čistenie odpadoVej Vody  
sa realizuje  V  40 čistiar-
ňacH odpadoVýcH Vôd. 

naše služby

14 15



hlavné ukazovatele 
výroby a dodávky 

pitnej vody:
dĺžka vodovodnej siete v km 4 453
počet vodovodných prípojok 114 073
dĺžka vodovodných prípojok v km 764
počet čerpacích staníc 222
počet úpravní vôd 22
počet zásobovaných obyvateľov 657 315
Voda k realizácii v tis. m3 41 402
Voda fakturovaná v tis. m3 25 985
Voda nefakturovaná v tis. m3 15 417
straty vody v potrubnej sieti v tis. m3 13 957
podiel strát vody z vody k realizácii v % 33,7 

straty 
vody

znižovanie strát vody na vodovodných sie-
ťach je jedným z dlhodobých cieľov našej 
spoločnosti. činnosť v oblasti strát vody 
bola zameraná hlavne na rekonštrukcie a 
opravy vodovodných potrubí, nakoľko straty 
vody sa  najčastejšie prejavujú únikom vody 
zo starých vodovodných potrubí. najväčší 
podiel na stratách vody majú skryté úniky 
vody, ktorých vyhľadávanie je komplikované 
a vyžaduje využívanie najmodernejšej tech-
niky a spôsobov na ich presnú lokalizáciu.

centralizované riadenie vyhľadávania 
skrytých únikov vody a nákup špičkovej 
prístrojovej techniky  má veľký podiel na 
znižovaní strát vody. po lokalizácii únikov 
vody pracovníkmi oddelenia vyhľadávania 
porúch  sú úniky postupne podľa dôležitos-
ti odstraňované. pracovníci samostatného 
oddelenia vyhľadávania porúch v roku 2013 
preverili 1812 km vodovodných sieti a loka-
lizovali 934 skrytých únikov vody.

vodomery

havárie 
na vodovodnej sieti
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo 
v roku 2013  zaznamenaných menej havárií 
na vodovodnej sieti. zvýšená havarijná 
prevencia a tiež priaznivé poveternostné 
podmienky spôsobili pokles počtu havárií. 
menší počet  havárií bol zaznamenaný v 
zimných mesiacoch, v ďalších mesiacoch 
roka bol počet havárií rovnomerný. 
odstránených bolo celkom 2 659  havárií, z 
toho na prívodných a rozvodných potru-
biach 1813 a na  prípojkách 846. 

V rámci havarijnej prevencie, za účelom 
znižovania strát vody tečúcimi poruchami,  
sa pravidelne vykonáva monitoring siete 
sledovaním minimálnych nočných odberov 
v rámci dispečerského riadenia a  tiež 
priamym vyhľadávaním skrytých únikov 
v teréne. V oblasti znižovania havárií sa 
spoločnosť zamerala na rekonštrukciu 
najporuchovejších úsekov sietí.

k 31.12.2013 bolo v sieti osadených celkovo 114 533 ks fakturačných vodomerov a vymenených 22 343 ks  vodomerov,  z toho v rámci 
periodických výmen 21 553 ks vodomerov a  790 kusov vodomerov bolo vymenených z iných dôvodov  ako napr.: poškodenie vodomeru, 
nefunkčný vodomer, výmena na žiadosť zákazníka a iné.
62 kusov vodomerov  bolo vymontovaných a zaslaných na úradné preskúšanie na žiadosť zákazníka.  
 V roku 2013 bolo opravených  celkovo 24 884 ks vodomerov, z toho u externého dodávateľa bolo opravených 15 214 ks vodomerov a vo 
vlastnej opravovni bolo opravených 9 670 ks vodomerov.
V roku 2013 naša spoločnosť  nepoužívala  pre fakturáciu vodomery s diaľkovým ovládaním.
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odvádzanie 
a čistenie 

odpadových vôd

na kanalizačnú sieť stredoslovenskej 
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. 
s celkovou dĺžkou 948 km je napojených 
416 692 obyvateľov. Výrazný nárast bol 
zaznamenaný v množstve vody čistenej, 
keď oproti roku 2012 bol zaznamenaný 
medziročný nárast o 12 217 tis. m3, čo 
predstavuje 26,83%.

hlavné  ukazovatele 
odvádzania a čistenia  

odpadových vôd

dĺžka kanalizačnej siete v km 948

počet kanalizačných prípojok 29 661

dĺžka kanalizačných prípojok v km 239

počet čerpacích staníc 33

počet čistiarní odpadových vôd 40

počet obyvateľov napojených na kanalizáciu 416 692

počet obyvateľov napojených na čoV 391 412

fakturovaná odpadová voda v tis. m3/rok 21 707

čistená odpadová voda v tis. m3/rok 57 750

prieskum 
a meranie
na stokovej 

sieti

V oblasti prieskumu stokových sietí a zisťo-
vania pripojených producentov bola naďalej 
úspešne používaná technológia dymových 
skúšok stokových sietí. touto technológiou 
je možné zisťovať poruchy kanalizačných 
potrubí a objektov stokových sietí a tiež 
lokalizovať neoprávnené pripojenia nehnu-
teľností, ako aj pripojenia dažďových vôd do 
splaškovej kanalizácie. 
V roku 2013 boli vo väčšej miere používané 

obidva tV kamerové systémy na prieskum 
technického stavu kanalizačných potrubí 
na prevádzkovaných aj nových odovzdáva-
ných stavbách. na nových kanalizáciách sa 
osvedčil nový systém ipek, ktorý umožňuje 
aj meranie sklonov a deformácií pružných 
potrubí. starší tV systém toto neumožňo-
val a vykonával len videozáznam otočnou 
kamerou, ktorý dokumentoval technic-
ký stav potrubia bez možnosti merania 
parametrov potrubia. na základe merania 
deformácií potrubia a priebežných sklonov 
potrubia je možné vyhodnotiť kvalitu 
nových preberaných stavieb stokových 
sietí a takisto zadať podmienky kvality pre 
investície v oblasti výstavby stokových sietí 
pre projektantov a investorov.

havárie na kanalizačnej sieti
tov, ktoré do verejnej kanalizácie nepatria. 
Ďalšími príčinami havárií boli netesnosti, 
ktoré vznikajú ako dôsledok poškodenia 
potrubného systému vplyvom pohybov 
zeminy a záťaže z dopravy. 
V roku 2013 bolo odstránených 99 havárií 
na kanalizačnej sieti, z toho 96 bolo priamo 
v sieti a 3 na prípojkách.

najčastejšou príčinou havárií na kanali-
začnej sieti sú upchávky, ktoré vznikajú v 
zimných a jarných mesiacoch ako dôsledok 
splavovania posypových materiálov z ko-
munikácií ale tiež z dôvodu  zlého technic-
kého stavu niektorých úsekov kanalizačnej 
siete. Havárie spôsobujú často aj  produ-
centi vhadzovaním materiálov a predme-
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vodykvalita

pitná 
voda 
V priebehu roka 2013 bola sledovaná kva-
lita zdrojov, kvalita vody v rozvodnej sieti a 
kvalita dodávanej  vody na spotrebiskách   
v ukazovateľoch  mikrobiologických, biolo-
gických  a fyzikálno- chemických.
mikrobiologické a biologické analýzy: 
celkovo bolo od začiatku roka  zrealizova-
ných 2 994 odberov vzoriek na biologické 
a mikrobiologické rozbory, z ktorých 251 
bolo závadných, čo percentuálne pred-
stavuje 8,3% závadnosť. V roku  2013 
bolo vykonaných  36 708 biologických  a 
mikrobiologických  analýz, z čoho 335 bolo 
závadných, čo predstavuje 0,91% závad-
nosť.
Fyzikálno- chemické  analýzy:
celkovo bolo od začiatku roka 2013 

vykonaných 2995 odberov vzoriek na 
fyzikálno- chemické rozbory, z ktorých 290 
bolo závadných, čo percentuálne predsta-
vuje 9,68 %. závadnosť.  V roku 2013 bolo 
vykonaných  60 009 fyzikálno- chemických 
analýz z čoho 490 fyzikálno- chemických 
analýz bolo závadných, čo predstavuje 
0,82 %  závadnosť.

celkovo bola od začiatku roka 2013 u 
vzoriek dosiahnutá 9,03 % závadnosť. po-
volená prípustná závadnosť  15,14% nebola 
prekročená. celkovo bola od začiatku roka 
2013 u analýz dosiahnutá 0,85 % závad- 
nosť. povolená prípustná závadnosť  2,00% 
nebola prekročená.

odpadové 
vody 
počas celého roka boli pravidelne vykoná-
vané analýzy technologických parametrov 
čistiarní odpadových vôd v zmysle vyhlášky 
č. 315/2004 a v zmysle rozhodnutí na 
vypúšťanie vôd. Vo všetkých čistiarňach 
odpadových vôd v pôsobnosti našej spoloč-
nosti  boli dodržané požadované para-
metre v zmysle rozhodnutí na vypúšťanie 
vôd. kontrolované bolo tiež dodržiavanie 

rozhodnutí pre nečistené výusty, ktorých je 
v súčasnosti 39. pri nečistených výustiach 
dochádza často k prekračovaniu povole-
ných limitov z dôvodu, že neboli prepojené 
majiteľom spoločnosti stredoslovenskou 
vodárenskou spoločnosťou na už vybudo-
vané čistiarne. začiatkom roka 2011 boli 
pre nečistené výusty vydané nové rozhod-
nutia s limitmi ako na čistiarne odpado-

vých vôd a tieto je náročné bez čistenia 
dodržať. V roku 2013 bolo vykonaných 
975 odberov vzoriek z výustí, pričom 183 
bolo závadných, čo predstavuje 18,77 % 
závadnosť.

realizácia 
investícií 
realizácia investícií pre materskú spoloč-
nosť priniesla v roku 2013 ročné výnosy vo 
výške 1,98 mil. €, pričom bolo realizova-
ných 17 stavieb, ktoré okrem rozširovania 
infraštruktúry riešili aj akútne prevádzkové 
problémy.
finančne najvýznamnejšou akciou bola v 
roku 2013 stavba „malachov – kanalizácia, 
ii. etapa“, ktorej spolufinancovanie bolo 

zabezpečené európskou úniou prostred-
níctvom kohézneho fondu. cieľom projektu 
bolo nadviazať na predošlú etapu a doriešiť 
otázku odkanalizovania obce malachov tak, 
aby sa dosiahol súlad s platnou legislatí-
vou. realizácia stavby sa začala už ku kon-
cu roka 2011 a zmluvný termín dokončenia 
a odovzdania celej stavby bol stanovený na 
november 2013. zmluvný termín sa podari-
lo dodržať a stavba bola úspešne odovzda-
ná investorovi a skolaudovaná.  
celková dĺžka zberačov a stôk vybudo-
vaných na stavbe malachov predstavuje 
2 622,11m profilu dn315 a 25,81m profilu 

dn160. 
Vďaka vybudovanej kanalizácii je zabez-
pečené odkanalizovane 126 domácností s 
celkovou dĺžkou prípojok 533,56m 
realizáciou investícií  v roku 2013 sa 
podarilo dosiahnuť okrem zvýšenia výnosov 
našej spoločnosti, ako ekonomického 
cieľa, aj zlepšenie stavu prevádzkovanej 
infraštruktúry, čo určite v budúcnosti 
prispeje k plynulejšiemu prevádzkovaniu 
infraštruktúry a tým aj spokojnosti našich 
odberateľov resp. producentov.
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zákazníci efektívny zákaznícky servis zabezpečuje 
stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a.s. v ôsmich zákazníckych 
centrách počas jednotne upravených 
stránkových hodín. pre zákazníkov upred-
nostňujúcich telefonickú a elektronickú 
komunikáciu je k dispozícii nepretržitá 

zákaznícka linka call centra 0850 111 
234.  Všetky infomácie pre zákazníkov sú 
prehľadne uverejňované aj na internetovej 
stránke spoločnosti www.stvps.sk.
projekt záväzky zákazníckych služieb  
zaručuje našim zákazníkom poskytova-
nie služieb prispôsobených požiadavkám 

zákazníkov. prispôsobili sme otváracie 
hodiny zákazníckych centier, zákaznícka 
linka je k dispozícii 24 hodín nepretržite. 
aby sme pomohli zákazníkom odhaliť 
nadmernú spotrebu vody, či úniky vody, 
sledujeme spotrebu a  informujeme ich o 
neobvyklých výkyvoch.  

medzi odberateľoV služieb stredosloVenskej Vodárenskej preVádzkoVej 
spoločnosti, a.s. patrí Viac typoV zákazníkoV: priemyselní zákazníci, koncoVí 
spotrebitelia a municipality (mestá a obce). ako zákaznícky orientoVaná 
spoločnosť pracujeme na neustálom skValitňoVaní  a rozširoVaní 
zákazníckycH služieb. okrem HlaVnej činnosti, Výroby a distribÚcie pitnej 
Vody, odkanalizoVania a čistenia odpadoVej Vody poskytujeme aj Viacero 
doplnkoVýcH služieb. realizujeme laboratórne analýzy, prieskum a merania 
na stokoVej sieti, deratizáciu apod. kValita činností a poskytoVanýcH služieb je 
garantoVaná certifikoVanými systémami.

prístup k zákazníkovi

predpokladom rozširovania  ponuky slu-
žieb a zvyšovania ich kvality je sledovanie 
trendov zákazníckej komunikácie a tiež 
budovanie technickej podpory. V roku 2013 

sme preto  začali s prípravou na imple-
mentáciu nového zákazníckeho informač-
ného systému, čo umožní skvalitnenie 
databázy zákazníkov a premietne sa to do 

rozšírenia možností elektronickej komu-
nikácie. komunikácia sms a e-mailom je 
efektívna a rýchla a implementácia nového 
informačného systému má predpoklady 
takéto služby rozširovať. 

služba sms info
pri aktivácii služby sms info dostávajú zá-
kazníci zadarmo informácie o odstávkach 
vody a haváriách na vodovodnom a kanali-
začnom potrubí priamo do svojho mobilu. 
službu sms info je možné aktivovať 
prostredníctvom registračného formulára 
na stránke www.stvps.sk, telefonicky na 
zákazníckej linke 0850 111 234, pripadne 
zaslaním sms správy. 

zasielanie faktúr elektronicky. 
pri tejto službe zákazník na základe 
aktivácie služby dostáva faktúry za vodné 
a stočné v elektronickej podobe na jeho 
e-mailovú adresu. Výhod elektronického 
zasielania faktúr je niekoľko. služba zasie-
lania elektronických faktúr je pre zákazní-
ka bezplatná, zákazník získa jednoduchý 
a komfortný prístup k faktúre, faktúry sú 
zasielané v pdf formáte a tak má zákazník 
k dispozícii kompletný archív faktúr vo 
svojej e-mailovej schránke. touto formou 
zasielania faktúr prispeje k ochrane život-
ného prostredia spoločnosť i zákazník. 

osobný zákaznícky účet
zriadenie osobného zákazníckeho účtu 
umožňuje zákazníkom jednoduché zasiela-
nie požiadaviek týkajúcich sa zmeny výšky 
záloh, nahlásenia samoodpočtu vodomeru, 
reklamácie faktúry a nahlásenia poruchy. 
Vďaka osobnému zákazníckemu účtu získa 
zákazník prehľad o spotrebe vody, výške 
faktúr a odpočtoch vodomerov na svojom 
odbernom mieste.

služby zákazníkom
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prieskum 
spokojnosti
kvalitu poskytovaných služieb zvyšujeme aj 
vďaka pravidelným prieskumom spokoj-
nosti. na ôsmych zákazníckych centrách 
našej spoločnosti sa v priebehu celého 
roka realizuje interný prieskum spokojnos-
ti zákazníkov s poskytovanými službami 
metódou dopytovania a konkrétnou formou  
samovypĺňania.
dotazník slúžiaci na zber údajov je k 
dispozícii na každom pracovisku zákazníc-
keho centra, obsahuje tri uzavreté otázky. 
Vyplnený dotazník odberatelia odovzdávajú 
do zapečatenej schránky.
Vzorku respondentov tvoria zákazníci, 

ktorí navštívia ktorékoľvek zo zákazníckych 
centier a vyplnia dotazník.
z posledného vyhodnotenia prieskumu 
vyplynulo, že zákazníci preferujú ako 
najefektívnejší spôsob komunikácie osobný 
kontakt ( 66,05%), po ňom nasleduje 
telefonický kontakt (16,98%). najviac sa 
zákazníci zaujímajú o informácie týkajúce 
sa fakturácie a  cien vodného a stočného 
(34,89%), ďalej o informácie k zmluvám - 
zmena majiteľa, zmena záloh,...(31,85%) a 
o kvalitu a tlak vody. spokojnosť s prístu-
pom zamestnancov  dodávateľa pitnej vody 
vyjadrilo 99,67 % dotazovaných.

7,48%

domácnosti 
spolu

92,52%

ostatní

štruktúra podľa 
počtu zákazníkov

67,43%
domácnosti 

spolu

32,57%
ostatní

štruktúra podľa 
objemu predaja

priemerný počet všetkých kontaktov zákazníkov za mesiac: 8 082
priemerný počet návštev zákazníkov za mesiac:   4 738
priemerný počet hovorov zákazníkov na call centrum za mesiac: 2 032
priemerný počet fakturačných vodomerov za mesiac:  113 872

Počet zákazníkov Podiel na obj. pred.

 k 31.12. % fakturované  
€

%

Počet zákazníkov spolu 97 949 100,00% 52 225 596 100,00%

z toho domácnosti - 
individuálni zákazníci 88 472 90,32%

z toho domácnosti - 
bytové domy, družstvá 2 150 2,20%

z toho domácnosti 
spolu 90 622 92,52% 35 214 423 67,43%

z toho ostatní 7 327 7,48% 17 011 173 32,57%
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odberateľov 
za rok 2013

najväčších10
3

okresné stavebné bytové 
družstvo prievidza

1
stavebné bytové družstvo 

banská bystrica 

2
Vlastníci bytov bytov. domu 

podľa odberného miesta v. z. 
stavebné bytové družstvo 

zvolen

6
stavebné bytové družstvo 

lučenec

4
okresné stavebné bytové 

družstvo rimavská sobota

5
stavebné bytové družstvo 

žiar nad Hronom

9
sbd 

brezno

7
fakultna nemocnica s 

poliklinikou f.d.roosevelta, 
banska bystrica

8
bytos - správa bytov 

prieVidza, s.r.o. 

10
spool, a. s. 

lučenec

stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a.s. aj v roku 2013 rozvíjala 
vzťahy s najrôznejšími skupinami verejnos-
ti. Využívame naďalej všetky dostupné ná-
stroje ako sú špeciálne podujatia, osobné 
stretnutia, príspevky do médií, informačné 
tlačené materiály alebo exkurzie. Hlavný-
mi témami komunikácie s verejnosťou sú 
okrem noviniek v ponúkaných službách, 
ochrana  životného prostredia a biodiverzi-
ty, špeciálne ochrana vody, vodných zdrojov 
a šetrenie vodou.

V roku 2013 sme pripravili nasledovné 
aktivity:
- spolupráca na medzinárodnom projekte 

Hodina zeme, 
- podujatia k svetovému dňu vody:
 - výtvarná súťaž Vodný kalendár,
 - prezentácie na školách dni vody,
 - prezentácia pre verejnosť v obchodných     
     centrách,
 - exkurzie, dni otvorených dverí,
 - bezplatná analýza vody zo studní  na   
     dusičnany,

- spolupráca na príprave konferencie 
protipovodňová ochrana,

- účasť na regionálnej  stavebnej výstave 
bb bau – informačný stánok,

- partnerstvo na výstave Voda je život
- zákaznícky časopis Voda pre vás, ktorý 

vydávame 2x ročne,
- informačné letáky s témami kvalita vody, 

chlór v pitnej vode, farba vody sú k dispo-
zícii vo všetkých zákazníckych centrách,

- aktuálne informácie sú pravidelne 
uverejňované na našej internetovej 
stránke www.stvps.sk.

26 27



kategória r

kategória tHp

kategória vedúcich zamestnancov

328

zodpovednosť 

udržali sme stabilnÚ zamestnanosť, zaViedli 
mnoHé moderné softVéroVé riešenia pre 
zlepšenie riadenia ľudskýcH zdrojoV, aktíVne 
prispieVame k ocHrane žiVotnéHo prostredia 
a biodiVerzity. VzdeláVame mládež, informujeme 
širokÚ Verejnosť. spolupracujeme s občianskymi 
združeniami, mestami a obcami.  

zamestnanci 
rok 2013 bol z pohľadu ľudských zdrojov  
v stredoslovenskej vodárenskej prevád-
zkovej spoločnosti, a.s. rokom udržania 
stabilnej zamestnanosti a modernizácie. 
zaviedli sme elektronické výplatné pásky, 
začali sme využívať moderné softwarové 
riešenia v oblasti riadenia ľudských zdrojov 
a zvyšovania starostlivosti o zamestnancov. 

V priebehu celého roku 2013 nedošlo k 
výraznejšej redukcií počtu zamestnan-
cov. Vedenie spoločnosti sa práve naopak 
zameriavalo na zvyšovanie spokojnosti svo-
jich pracovníkov prostredníctvom prehod-
nocovania a optimalizácie poskytovaných 
benefitov. k 31.12. 2013 sme zamestnávali 
1111 zamestnancov.   

štruktúra zamestnancov 
podľa kategórií

vývoj počtu zamestnancov  
od roku 2009

700

83

2009

2010

2011

2012

2013

1118
1110

1229

1111

1208
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veková štruktúra zamestnancov:
veková hranica spolu ženy muži
do 17 0 0 0

18-25 24 5 19
26-30 37 9 28
31-35 63 13 50
36-40 147 36 111
41-45 190 44 146
46-50 197 56 141
51-55 220 60 160
56-59 160 43 117
nad 60 73 6 67
spolu 1111 272 839

37
63

0

147

24

190
197
220
160
73

9
13

0

36

5

44
56
60
43

6

neukončené

základné

stredné odborné

stredné bez maturity

Úplné stredné odborné

Úplné stredné všeobobecné

Úplné stredné s maturitou

Vyššie odborné vzdelanie

Vš

Vedecká výchova

435
2

3

126

31

16
156
2
66
2

16
1

0

15

7

11
166

0
56

0

vzdelanostná štruktúra zamestnancov:
veková hranica spolu ženy muži
neukončené 3 0 3

Základné 38 7 31
Stredné odborné 451 16 435
Stredné bez maturity 3 1 2
úplné stredné odborné 141 15 126
úplné stredné všeobecné 27 11 16
úplné stredné s maturitou 322 166 156
Vyššie odborné vzdelanie 2 0 2
VŠ 122 56 66
Vedecká výchova 2 0 2
spolu 1111 272 839

do 17r.

18-25 r.

26-30 r.

31-35 r.

36-40 r.

41-45 r. 

46-50 r.

51-55 r.

56-60 r.

60 r. a viac

do 17r.

18-25 r.

26-30 r.

31-35 r.

36-40 r.

41-45 r. 

46-50 r.

51-55 r.

56-60 r.

60 r. a viac

kvalitná interná komunikácia je jedným zo 
základných pilierov efektívneho fungovania 
organizácie. má vplyv nielen na pracovné 
výkony ale aj na externý obraz firmy. V 
stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti, a.s.  sa realizuje prostred-
níctvom viacerých komunikačných tokov 
a nástrojov.  štyrikrát ročne vydávame 
zamestnanecký časopis Voda je život, 

ktorého súčasťou sú okrem  aktuálnych 
informácií o dianí v spoločnosti aj súťaže 
pre zamestnancov a tiež je v ňom vytvorený 
priestor pre dotazy zamestnancov.   časo-
pis vydávame už siedmy rok v spolupráci s 
podtatranskou vodárenskou prevádzkovou 
spoločnosťou, a.s.
podnikový intranet  slúži na efektívnu 
komunikáciu vo vnútri firmy. umožňuje   

jednoduchý a bezproblémový prístup k 
pracovným dokumentom, usmerneniam, 
smerniciam a ďalším   informáciám cez 
web. 
V rámci internej komunikácie  tiež organi-
zujeme pre zamestnancov  v spolupráci s 
odbormi  spoločenské  a športové poduja-
tia ako napr. vianočný večierok, poznávacie 
zájazdy a športové hry.

interná komunikácia

V rámci rozvoja ľudských zdrojov venujeme 
veľkú pozornosť profesionálnemu aj osob-
nému rastu našich zamestnancov, ktorý 
zabezpečujeme prostredníctvom podniko-
vého vzdelávania. 
každá pracovná pozícia si vyžaduje osobit-
ný prístup pri výbere vzdelávacích aktivít 

za účelom zdokonaľovania a prehlbovania 
vedomostí našich zamestnancov. uvedo-
mujeme si, že pokiaľ chceme dosahovať 
vytýčené ciele musíme investovať do 
zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a 
ich potenciálu, pretože len vysoko odborný 
a motivovaný pracovník môže priniesť 

spoločnosti úspechy v budúcnosti. okrem 
vzdelávania zameraného na konkrétne 
pracovné pozície sa snažíme rozvíjať aj 
jazykové schopnosti našich zamestnancov, 
preto im zabezpečujeme výučbu anglické-
ho jazyka či už skupinovou formou alebo 
individuálnymi kurzami.  

vzdelávanie zamestnancov
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sociálny dialóg
V rámci spolupráce s našim sociálnym 
partnerom sa podobne ako v predchád-
zajúcich rokoch podarilo nájsť sociálny 
zmier pri kolektívnom vyjednávaní, čoho 
výsledkom bolo uzatvorenie kolektívnej 
zmluvy na rok 2013. k najvýznamnejším 
dohodnutým zmenám v rámci sociálneho 
dialógu patrili: 
- valorizácia miezd,
- zvýšenie minimálnych mzdových taríf,

- zvýšenie nadštandardných príspevkov za 
vykonávanie pohotovostí, vedenie moto-
rového vozidla atď.,

- poskytnutie stravných lístkov aj počas dní 
dovolenky 

súčasťou kolektívnej zmluvy je aj dodatok 
č. 1 – pravidlá použitia sociálneho fondu. 
sociálny fond je jedným zo základných 
zdrojov uplatňovanej sociálnej politiky v  
spoločnosti. tvorba sociálneho fondu je 

stanovená na maximálnu zákonnú hodnotu 
1,5 % zo zúčtovaných hrubých miezd a prá-
ve vďaka takto nastavenej tvorbe sociál-
neho fondu spoločnosť prejavuje sociálnu 
zodpovednosť voči svojim zamestnancom. 
V roku 2013 dosiahla tvorba sociálneho 
fondu výšku takmer 130 tis. €.
podrobný prehľad tvorby a spôsobu čerpa-
nia sociálneho fondu je obsahom nasleduj-
úcej tabuľky

podrobný preHľad tVorby a čerpania sociálneHo 
fondu je obsaHom nasledujÚcej tabuľky

rozpočet sociálneho fondu stvps, a. s. plán rok 2013 čerpanie v €  
k 31. 12. 2013

Poč.stav k 1.1.2013 16 685,28 16 685,28

tvorba Sf (1,5%) 128 968,50 129 775,35

Príjmy v r.2013 (zo zisku za rok 2012) 0,00 0,00

Sociálny fond celkom 145 653,78 146 460,63

Odmeny pri životných výročiach (50) 2 230,00 2 235,00

Odmeny pri odchode do dôchodku 3 585,00 2 235,00

jednorázová nenávratná výpomoc 1 660,00 332,00

Príspevok na stravovanie 73 260,00 78 233,40

Príspevok na regeneráciu prac. síl poukážka 16 650,00 0,00

Príspevok na dopravu do a zo zamestnania 30 000,00 27 945,00

Príspevok pri darovaní krvi 1 000,00 1 002,00

Príspevok pri narodení dieťaťa 700,00 735,00

Príspevok na detské akcie 3 000,00 2 930,00

Športové hry (závody,VeOlIa) 0,00 0,00

výdavky celkom 132 085,00 115 647,40

rezerva/predpokladaný zostatok k 31.12.2013 13 568,78 30 813,23

bezpečnosť  práce
a  zdravie  zamestnancov

Vzhľadom k rozmanitosti pracovných pro-
cesov a početnosť vykonávaných činností 
je v našej spoločnosti kladený vysoký dôraz 
na sústavné zabezpečovanie a zlepšova-
nie povinností zamestnávateľa v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
tu ako hlavnú úlohu chápeme prevenciu v 
predchádzaní možného vzniku nežiadúcich 
udalostí a elimináciu pracovných úrazov 
s čím úzko súvisí  vytváranie priaznivých 
pracovných podmienok. 
je nám jasné, že každý zamestnanec má 
svoj podiel v systéme bezpečnosti práce a  
odhaľovaní rizík, či je to z pozície riadiacej 
alebo na miestach priamo vo výkone a pre-
to je nemalé úsilie vynakladané výchovným 
a vzdelávacím aktivitám, zabezpečovaných 
vlastnými odbornými zamestnancami ale 
aj dodávateľskými organizáciami. takýto 
tlak na prevenciu bozp sa v minulom 
roku prejavil hlavne v znížení pracovnej 

úrazovosti a v znížení závažnosti  pracov-
ných úrazov. 

V rámci zdravotnej starostlivosti sa za-
mestnanci našej spoločnosti pravidelne 
zúčastňujú lekárskych prehliadok a na 
základe pracovného zaradenia je im posky-
tovaná ďalšia mnoho krát nadštandardná 
preventívno zdravotná starostlivosť. 
V našej spoločnosti je zavedený 
systém manažérstva bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri 
práci, ktorý je nápomocný 
v prehľadnosti a zodpo-
vednosti plnenia úloh 
bezpečnosti práce 
a na základe kon-
trolnej činnosti 

audítorských orgánov sa môžeme pochváliť 
vzostupnou kvalitou systému riadenia a 
realizovania bezpečnosti práce v našej 
spoločnosti.
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osveta a vzdelávanie
ako  veľká a spoločensky zodpovedná 
spoločnosť   pokladáme sa samozrejmé 
investície do podpory vzdelávania  a osvety 
v oblasti ochrany životného prostredia a 
biodiverzity. 

V roku 2013 sme realizovali viaceré vý-
chovno- vzdelávacie projekty a  informačné 
podujatia: 
- Vzdelávací projekt pre základné a 

stredné školy o vode moderne. orga-
nizovaný v spolupráci s občianskym 
združením žiVica (vývoj softweru pre 
interaktívne tabule s tematikou  ochrany 
vody a vodných zdrojov, školenie učiteľov, 
školská súťaž).

- organizácia podujatí k svetovému 
 dňu vody:
 - výtvarná súťaž Vodný kalendár,
 - prezentácie na školách dni vody,
  - prezentácia pre verejnosť v obchodných  
      centrách,
 - exkurzie, dni otvorených dverí,
      bezplatná analýza vody zo studní  na  
      dusičnany.
- podpora ekocentra poľana vo zvolene.
- Vzdelávacie aktivity v rámci projekte 

Vraciame ryby do našich riek - v spolu-
práci so slov. rybárskym zväzom. 

- Účasť na medzinárodnom stretnutí 
zameranom na ochranu biodiverzity  
danube delta v rumunsku.

- školský projekt po stopách vody (inter-
netový kvíz, exkurzie, besedy). 

- spolupráca s univerzitou mateja bela 
v banskej bystrici, v rámci ktorej boli 
vypracované a vypísané témy pre záve-
rečné bakalárske práce s predpoklada-
ným pokračovaním vo forme diplomovej 
práce zamerané na problematiku 
podpory zvýšenia biodiverzity vo vybra-
ných prevádzkach stVps, a.s.   

ochrana 
životného  
prostredia 
a biodiverzity
V dôsledku zvýšenia množstva prevádzko-
vaných stacionárnych zdrojov znečisťovania 
ovzdušia sa vyprodukovalo 35,5 ton emisií, 
čo predstavuje zvýšenie množstva vyprodu-
kovaných emisií o 2,5 t oproti roku 2012.
V rámci environmentálnych programov 
spoločnosti sa v roku 2013 realizova-
li viaceré projekty.  rekonštrukciami a 
intenzifikáciami čistiarní odpadových vôd 
sa priebežne realizuje znižovanie množ-
stva vyčistených odpadových vôd, ktoré 
nespĺňajú povolené limitné hodnoty, ktoré 
sú stanovené eÚ a v rozhodnutiach orgánu 
štátnej vodnej správy. V roku 2013 sa ukon-
čila intenzifikácia a rekonštrukcia čoV 
Veľký krtíš, čoV detva a čoV Handlová a 
boli uvedené do skúšobnej prevádzky. V 
roku 2013 boli čoV tisovec a čoV fiľa-
kovo skolaudované a uvedené do trvalej 
prevádzky. 

za účelom optimalizácie spotreby zp na 
vykurovanie priestorov areálu pod rybou 1, 
banská bystrica,  bol v mesiaci september 
2013 zastaralý riadiaci systém softerm 
iii nahradený novým výkonným riadia-
cim,  voľne programovateľným systémom 
lokálneho riadenia a ovládania regulovanej 
vykurovacej sústavy.

odpadové 
hospodárstvo

V súvislosti s environmentálnou politikou 
našej spoločnosti sme zabezpečili zhod-
notenie odpadov, ktoré v predchádzajúcom 
období boli likvidované skládkovaním. 
ušetrené prostriedky boli opätovne použité 
na zlepšenie životného prostredia najmä v 
oblasti  uskladnenia odpadov v priestoroch 
našich objektov.

Ďalšie aktivity boli v oblasti odpadového 
hospodárstva zamerané najmä na dôsled-
né separovanie odpadov a skvalitnenie 
možností ich zhromažďovania v našich 
prevádzkach. 

celková produkcia odpadov 56 t, z toho:

nebezpečné odpady: 13 t

Ostatné odpady:  43 t 

kaly:

celková produkcia kalov:  18 504 t

kaly z čistenia odpadových vôd: 18 007 t

kaly z čírenia vôd: 497 t

Ďalších 10 druhov odpadu podľa produkcie:

výkopová zemina: 6 304 t

odpad z lapačov piesku: 2 324 t  

odpad z čistenia kanalizácie: 537 t

bitúmenové zmesi: 511 t

zhrabky z hrablíc: 488 t

zmesový komunálny odpad: 53 t

zmesi tukov a olejov z odlučovačov: 19 t

zmiešaný odpad zo stavieb: 18 t 

kovový odpad: 7 t

plasty: 3 t
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iso
politika 
kvality
pre našu spoločnosť je veľmi dôležitá 
celková spokojnosť našich zákazníkov, 
preto sa snažíme neustále optimalizovať 
vnútorné procesy a tým zvyšovať kvalitu 
nami  poskytovaných služieb.
integrovaný systém manažérstva je v 
súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou 
manažérskeho riadenia našej spoločnosti 
a využívame ho vo všetkých výrobných pro-
cesoch a činnostiach. tento systém sa stal 

základným progresívnym prvkom vo vzťahu 
k zákazníkom a tiež bázou pre neustále 
zlepšovanie.
V roku 2013 naša spoločnosť úspešne 
absolvovala dozorný audit systému ma-
nažérstva kvality stn en iso 9001:2009, 
systému environmentálneho manažérstva 
stn en iso 14001:2005, systému ria-
denia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci stn oHsas 18001:2009 a systému 

hospodárenia s energiami stn en iso 
50001:2012. auditom boli preverené vybra-
né články noriem iso, oHsas, pričom bola 
opäť skonštatovaná zhoda nášho systému 
s ich požiadavkami. audity boli vykonané 
na prevádzkach a v objektoch závodu zvo-
len, žiar nad Hronom a závodu Veľký krtíš.
nákupom a používaním pefc certifikova-
ného papiera spoločnosť preukazuje svoj 
záväzok k podpore spoločensky zodpoved-

ného podnikania. tento záväzok naša spo-
ločnosť prijala podpísaním „memoranda o 
podpore trvalo udržateľného obhospoda-
rovania lesov“ a deklaruje ho prostredníc-
tvom svojej environmentálnej politiky. logo 
združenia pefc slovensko tak môžeme 
používať na označovanie svojich tlačovín.
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inovácie
minimalizujeme dopad našicH činností na 
jednotliVé zložky žiVotnéHo prostredia, či už 
použitím noVýcH tecHnológií, alebo zodpoVedným a 
bezpečným preVádzkoVaním existujÚcicH zariadení. 
skValitňuje a inoVujeme pracoVné postupy a 
metódy, prijímame opatrenie za Účelom lepšej 
energetickej efektíVnosti a zníženej energetickej 
náročnosti procesoV. 
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inovácie
V oblasti tecHnológií 
ÚpraVy pitnýcH Vôd a V 
preVádzke ÚpraVní Vody  
sme aj V roku 2013 pokra-
čoVali V realizácii Viace-
rýcH  inoVatíVnycH pro-
cesoV a opatrení :
- bola ukončená skušobná prevádzka a 

uvedená do trvalej prevádzky stavba  „ÚV 
Hriňová – modernizácia technológie 
úpravy vody“. V rámci tejto stavby boli 
inštalované technologické zariadenia 
pre priame stvrdzovanie vody za pomoci 
vápenného hydrátu a co2. Výsledky 
skušobnej prevádzky potvrdili predpokla-
dané prínosy novej technológie, najmä 
v znížení obsahu sekundárneho železa 
v dodávanej pitnej vode a v predĺžení 
životnosti oceľových potrubí.

- bola ukončená skušobná prevádzka 
a uvedená do trvalej prevádzky stavba 
„modernizácia technológie na úpravu 
pitnej vody – lom nad rimavicou“,  
v rámci ktorej boli modernizované 
existujúce technológie a zriadené nové 
technológie na odstraňovanie radónu, 
agresívneho co2, úpravu pH a zníženie 
obsahu sekundárneho železa v dodáva-
nej vode. Výsledky potvrdili vyhovujúcu 
účinnosť technológie na dosahovanie 
požadovaných parametrov.

- ÚV klenovec – v rámci reklamácie 
miešadiel na i. etape ÚV bol osadený a 
overovaný nový typ miešadla pomalého 
miešania s vyhovujúcimi výsledkami. 
následne bolo vymenených všetkých 6 ks  

miešadiel.
- ÚV málinec – bola realizovaná skušobná 

prevádzka intenzifikácie dezinfekcie vody 
osadením zariadenia na dezinfekciu vody 
uV žiarením výrobcu siemens (Wallace-
-tiernan) typu barrier m 2000. po spre-
vádzkovaní zariadenia bola v roku 2013 
dosiahnutá 100% nezávadnosť upravenej 
vody v biologických a mikrobiologických 
ukazovateľoch oproti predchádzajúcej  
cca 80 – 90 % závadnosti vzoriek uprave-
nej vody.

- skvalitnená a modernizovaná bola dezin-
fekcia vody pre ďalšie  spotrebiská, napr. 
krupina, sV behynce, V. krtíš, brezno. 
za obdobie 01-12/2013 bolo vymenených 
celkom 12 ks  chlorovacích zariadení a 
dodané 3 ks zariadení na meranie zvyš-
kového voľného chlóru, vrátane  súvisi-
acich prenosov údajov do dispečingu a 
asrtp.

- na základe vyhovujúcich výsledkov a 
skúseností z ÚV málinec začalo aj na ÚV 
Hriňová overovanie možnosti a vhodnosti 
recyklácie odsedimentovaných pracích 
vôd spätne do procesu výroby pitnej vody, 
čím sa dosiahne úspora nákladov, najmä 
na odoberanej surovej vode a prevádzko-
vých chemikáliách.

- na ÚV jasenie, ÚV klenovec a ÚV 
málinec začali technologické labora-
tórne a poloprevádzkové testy techno-
lógií zameraných na zvýšenie účinnosti  
úpravy vody a zníženie prevádzkových 
nákladov, ktoré budú slúžiť ako podklad 
pre spracovanie projektových dokumen-
tácií. 

úpravne 
vody

čistiarne 
odpadových vôd

V tecHnológii čistenia 
odpadoVýcH Vôd a V pre-
Vádzke čistiarní odpado-
VýcH Vôd (čoV) sa V roku 
2013 realizoVali nasle-
doVné opatrenia a inoVá-
cie:
- po ukončení rekonštrukcie bola do 

skúšobnej prevádzky uvedená stavba 
„čoV Veľký krtíš - intenzifikácia“, ktorá 
bola spolufinancovaná z fondov eu a má 
zabezpečiť čistenie odpadových vôd v 
súlade s platnou legislatívou.

- boli ukončené stavby „čoV Handlová – 
intenzifikácia“ a „čoV detva - intenzifiká-
cia“, ktoré boli spolufinancované z fondov 
eu a ich cieľom je zvýšenie kapacity čoV 
a zabezpečenie čistenia odpadových vôd 
v súlade s platnou legislatívou.  

- čoV fiľakovo a čoV tisovec boli po 
ukončení skúšobnej prevádzky uvedené 
do trvalej prevádzky. obe stavby boli 
spolufinancované z fondov eu a ich 
cieľom bolo zvýšenie kapacity čoV a 
zabezpečenie čistenia odpadových vôd v 
súlade s platnou legislatívou. 

- po ukončení skúšobnej prevádzky bola 
do trvalej prevádzky uvedená stavba 
„čoV ružiná – doplnenie technológie“. V 
rámci tejto stavby boli inštalované jemné 
strojne stierané hrablice, sprevádzko-
vaná druhá linka biologického stupňa a 
rekonštruovaná odľahčovacia komora. 

- bola vypracovaná projektová dokumen-
tácia a vydané stavebné povolenie na 
stavbu  „podbrezová čoV – intenzifi-

kácia“. realizácia stavby začne v roku 
2014 a jej cieľom je  vybudovanie novej 
technologickej linky čoV zabezpečujú-
cej kvalitu vyčistenej odpadovej vody v 
súlade s platnou legislatívou.

- bola realizovaná stavebná príprava pre 
nový separátor piesku na čoV rimavská 
sobota, dodávka a inštalácia separátora 
bude v roku 2014.  

- bola dodaná a inštalovaná nová odstre-
divka pre strojné odvodnenie kalu na 
čoV rimavská sobota. 

- na čoV brezno bolo do vstupnej čerpa-
cej stanice inštalované ponorné kalové 
čerpadlo ako náhrada za jestvujúce 
závitovkové čerpadlo s cieľom zníženia 
spotreby elektrickej energie. 

- pokračovala zmluvná technická asisten-
cia v prevádzke vodného hospodárstva a 
čoV psa peugeot trnava pre spoločnosť 
sloveo. 

- V roku 2013 začala zmluvná spolupráca 
so spoločnosťou marius pedersen pri 
spracovaní priesakových vôd z komunál-
nych skládok odpadov na vybraných čoV 
prevádzkovaných našou spoločnosťou.  
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V rámci inoVácie a moder-
nizácie boli na zlepšenie 
preVádzky čerpacícH sta-
níc a VodojemoV realizo-
Vané nasledoVné akcie:
- oprava stavebnej časti vodojemov v 

meste banská bystrica (ru-sa iii a 
bánoš), brezno (križmanovo), lučenec 
(Vajanského) a obciach králiky, lom nad 
rimavicou, pohorelá, lovinobaňa, šíd a 
chanava.

- oprava stavebnej časti objektu chlórov-

ne v motyčkách, budovy chemického a 
kalového hospodárstva v úpravni vody 
málinec.

- oprava a modernizácia dezinfekcie vody 
vo vodojemoch Vrchdolinka v brezne, v 
čerpacej stanici šíd, 2x1500 vo Veľkom 
krtíši a vo vodojeme 2x1000 v krupine.

- oprava a modernizácia dezinfekcie vody 
a montáž kontinuálnych analyzátorov 
chlóru vo vodojemoch Vajanského a 
čurgov v lučenci a v poltári.

- dodávka a montáž zákalomeru v 
čerpacej stanici jastrabá s prenosom na 
dispečing. 

- Vo vodojemoch rimavské jánovce, 
jesenské, ožďany, kružno a Hrachovo 
výmena servouzáverov.

- Výmena elektrickej prípojky pre vodojem 
svetlá v Hrachove. 

- Vo vodojeme Vinica v meste lučenec 
montáž elektroklapiek na odbernom 
potrubí.

- Vo vodojemoch malá čausa, Veľká 
lehôtka, Vinica, Veľký krtíš, jastrabá a 
v čerpacích staniciach lipník a jastrabá 
dodávka a montáž asrtp vrátane pripo-
jenia na dispečerské riadenie.

čerpacie stanice 
a vodojemy

na zníženie infiltrácie a exfiltrácie odpado-
vých vôd boli v roku 2013 použité bezvýko-
pové technológie pri ii. etape sanácie hlav-
ného kanalizačného zberača f na verejnej 
kanalizácii zvolen – sliač – kováčová. 

V spolupráci so stredoslovenskou vodáren-
skou spoločnosťou sa začal proces prípra-
vy a realizácie rekonštrukcií odľahčovacích 
objektov na stokových sieťach, čo povedie k 
zvýšeniu pomeru čistených odpadových vôd 

na čoV k odľahčeným odpadovým vodám. 
začala realizácia  rekonštrukcií odľahčo-
vacích objektov na verejnej kanalizácii v 
Handlovej a vo zvolene a dokončená bola 
rekonštrukcia odľahčovacích objektov v 
brezne. začala tiež príprava projektovej 
dokumentácie pre ďalšiu etapu objektov vo 
zvolene a v prievidzi.

bola ukončená a skolaudovaná ii. etapa 
stavby v brezne, ktorej cieľom je zrušenie 

nečistených kanalizačných výustov. Všetky 
odpadové vody zo stokovej siete v brezne 
sú čistené na čoV brezno. 
na verejnej kanalizácii v detve bol vybu-
dovaný odľahčovací objekt na ochranu 
časti mesta, ktorá bola zatápaná vodami z 
preťaženého kanalizačného zberača. 

kanalizačná 
sieť

spotreba elektrickej energie a zemného 
plynu v stredoslovenskej vodárenskej pre-
vádzkovej spoločnosti, a.s. sa v roku 2013 
riadila podľa dohodnutých obchodných 
podmienok a obchodných zmlúv uzatvore-
ných na základe cenových ponúk.

podiel jednotliVýcH dru-
HoV energií z celkoVýcH 
nákladoV na energie a 
paliVá predstaVuje :

• 89,4 % elektrická energia
• 9,4 % zemný plyn a teplo
• 1,2 % ostatné  palivá

za účelom zlepšenia energetickej efektív-
nosti a zníženia energetickej náročnosti 
procesov v sledovanom období boli plnené 
konkrétne úlohy vyplývajúce z prijatých  
krátkodobých a dlhodobých energetických 
cieľov, nápravných ako aj  preventív-
nych opatrení. V roku 2013 organizovala 
naša spoločnosť energetickú komisiu za 
účasti  pracovníkov  energetiky spoloč-
ností  Veolia Voda v zastúpení krajín 
česka, slovenska a poľska. komisia bola 
zameraná na prezentáciu jednotlivých 
vodárenských spoločností, zjednotenie 
legislatívy v oblasti energetiky a obnoviteľ-
ných zdrojov, spoločných nákupov energií a 
zavádzanie nových moderných a úspor-
nejších technológií do prevádzok čistiarní 
odpadových vôd, čerpacích staníc a úpravní 

vôd. od roku 2013 boli zavedené interné 
audity vykonávané vlastnými preškolenými 
audítormi z radov pracovníkov energetiky, 
ktorých účelom je vykonávanie kontrol 
dodržiavania všeobecne platných predpisov 
pri využívaní zdrojov energií. Využívaním 
obnoviteľné zdroje energie pri výrobe  elek-
trickej energie z bioplynu kogeneračnými 
jednotkami na  čoV banská bystrica, čoV 
zvolen a čoV lučenec v množstve 591,672 
mW došlo k úspore nákladov na spotrebu 
elektriny cca   75 000,00 €. modernizáciou 
a optimalizovaním technologických proce-
sov na čoV zameraných hlavne  na úsporu 
spotreby elektrickej energie sa  index 
mernej jednotky €/m3 značne znížil oproti 
roku 2012  a to z 0,044 na 0,029. 
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finančná časť
komentár 
k finančným výsledkom 
za rok 2013

 Hospodársky výsledok našej spoločnosti po zdanení 
poklesol v porovnaní s rokom 2012 o 17,42 %. pokles 
HV bol zapríčinený poklesom výnosov o 1,01 % oproti 

roku 2012. spoločnosť dosiahla kladný hospodársky 
výsledok po zdanení za rok 2013 vo výške 2 668,12 tis. 

€. tento výsledok hospodárenia spoločnosť dosiahla 
pri celkových výnosoch 55 881,29 tis. € a celkových 

nákladoch 52 367,14 tis. €. splatná daň z príjmov 
bola vo výške 627,46 tis. €, odložená daň bola vo 

výške 218,55 €.
najväčšími nákladovými položkami boli aj 

v tomto roku ostatné služby 20 268,17 tis. 
€, z čoho najväčšiu časť tvorili nájom 
infraštruktúry a subdodávky. medzi ďalšie 

významné nákladové položky patrili 
osobné náklady 15 302,71 tis. €, spotre-

ba energií 4 091,87 tis. €, materiálové 
náklady 4 308,51 tis. €, a náklady na 

opravy a údržbu 3 994,32 tis. €. V 
rámci skupiny spoločnosť vykázala 

náklady na obchodnú značku a 
náklady na správu (tzv. manage-

ment fees). 
Hodnota celkových aktív spo-
ločnosti bola 18 980,10 tis €, 

z čoho neobežný majetok 
predstavoval v zostatko-

vej cene 4 549,26 tis. €. 
investície vo výške 1 108 

tis. € boli smerované 
do modernizácie 

hmotného a ne-
hmotného majetku 

za účelom zvyšo-

vania spokojnosti zákazníkov. 
spoločnosť naďalej čerpá kontokorentný 
úver vo výške 2 598,20 tis. € na financova-
nie svojich prevádzkových potrieb. 
celková finančná situácia spoločnosti 
bola počas roka stabilná a spoločnosť si 
plnila všetky svoje záväzky riadne a včas. 
išlo najmä o záväzky voči zamestnancom, 
súkromným a štátnym inštitúciám, part-
nerom a ostatným dodávateľom. 
dosiahnutý kladný hospodársky výsledok 
prispel k zvýšeniu vlastného imania na 9 
552,23 tis. €, čo predstavuje zvýšenie o 
14% oproti roku 2012. základné imanie 
spoločnosti ostalo nezmenené na úrovni 
34 tis. €.
o rozdelení výsledku hospodárenia za 
účtovné obdobie 2013 vo výške 2 668 123 
eur rozhodne valné zhromaždenie. návrh 
štatutárneho orgánu valnému zhromažde-
niu je vyplatenie dividend majiteľovi akcií 2 
668 123 eur.

- spoločnosť nerealizovala činnosť v 
oblasti výskumu a vývoja.

- spoločnosť počas roka 2013 nenadob-
údala vlastné akcie, dočasné listy, 
obchodné podiely a akcie, dočasné listy 
a obchodné podiely materskej účtovnej 
jednotky.

- po 31. decembri 2013 nenastali žiadne 
udalosti, ktoré by mali vplyv na verné 
zobrazenie skutočností, ktoré sú pred-
metom účtovníctva.

44 45



ceny za výrobu, distribúciu a dodávku 
pitnej vody verejným vodovodom a za 
odvedenie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou sa stanovujú podľa 
Vyhlášky č. 217/2011 Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví, ktorá upravuje rozsah, 
štruktúru a výšku oprávnených nákladov, 
spôsob určenia výšky primeraného zisku, 
návrh ceny, spôsob predkladania návrhu 
ceny, spôsob výpočtu maximálnej ceny za 
výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a 
maximálnej ceny za odvedenie a čistenie 
odpadovej vody a výšky primeraného zisku 
a tiež podmienky uplatňovania ceny.

rozhodnutím Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví č. 0096/2013/V zo dňa 
16.11.2012 boli pre našu spoločnosť schvá-
lené nasledovné maximálne ceny (bez 
dpH) platné od 01.01.2013 do 31.12.2013:

- maximálna cena za výrobu a dodávku 
pitnej vody verejným vodovodom 
• 1,1169 €/m3,

- maximálna cena za distribúciu pitnej 
vody verejným vodovodom 
• 0,6622 €/m3,

- maximálna cena za odvedenie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
• 1,0663 €/m3.

1,0121 €
0,9639 €

1,1169 €

0,9313 €

1,1022 €

0,8929 €
0,8514 €

vývoj ceny vodného 
bez dpH v rokoch 

2006 - 2013

0,9625 €
0,9167 €

1,0663 €

0,8764 €

1,0443 €

0,8033 €
0,7635 €

vývoj ceny stočného 
bez dpH v rokoch 

2006 - 2013
0,8929 € 0,7781 €

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

komentár 
k maximálnym 
cenám pre rok 2013
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sÚVaHa k 31. 12. 2013 (v celých eurách)

ozna-
čenie strana aktív číslo

riadku

bežné účtovné obdobie bezprostr. predch. 
účtovné obdobie

1

brutto - časť 1

netto 2a b c korekcia - časť 2 netto 3

SPOlu MajetOk  r. 002 + r. 030 + r. 061 001
28 367 865

18 980 103 19 881 7999 387 762
a.

neobežný majetok    r.003 + r. 011 + r. 021 002
12 516 783

4 549 259 4 827 2007 967 524
a.I.

dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 003
1 287 891

354 716 358 401933 175
2.

Softvér 005
1 287 891

354 716 358 401933 175
a.II.

dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 011
11 207 034

4 172 685 4 446 9417 034 349
2.

Stavby 013
7 050

5 531 6 1191519
3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 014
11 161 880

4 129 050 4 082 4547 032 830
7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 018
38 104

38 104 358 368

a.III.
dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 021

21 858
21 858 21 858

a.III.1 Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtov-
nej jednotke 022

16 858
16 858 16 858

       2 Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s 
podstatným vplyvom 023

5 000
5 000 5 000

B.
Obežný majetok  r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 030

15 761 264
14 341 026 14 978 8621 420 238

B.I.
Zásoby súčet (r. 032 + r. 037) 031

601 436 
588 282 565 33113 154

B.I.1.
Materiál 032

594 198
581 044 528 07713 154

5.
tovar 036

6 362
6 362 36 888

6.
Poskytnuté preddavky na zásoby 037

876
876 366

B.II.
dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 038

133 412
133 412 175 693

B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku 039

133 412
133 412 57 643

7.
Odložená daňová pohľadávka 045 118 050

B.III.
krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 046

14 399 084
12 992 000 12 602 1101 407 084

B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku 047

14 194 985
12 787 901 12 504 2681 407 084

        2.
čistá hodnota zákazky 048

23 080 
23 080 25 715

7.
daňové pohľadávky a dotácie 053

156 699
156 699

8.
Iné pohľadávky 054

24 320
24 320 72 127

B.IV.
finančné účty súčet   (r. 056 až r. 060) 055

627 332
627 332 1 635 728

B.IV.1.
Peniaze  056

15 735 
15 735 103 162

2.
účty v bankách 057

611 597
611 597 1 532 566

c. 
časové rozlíšenie  súčet (r. 062 až r. 065) 061

89 818
89 818 75 737

c.1.
náklady budúcich období dlhodobé 062

11 038
11 038 3 199

    2.
náklady budúcich období krátkodobé 063

78 780
78 780 72 538

ozna-
čenie

strana pasív číslo
riadku

bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b c 4 5

SPOlu VlaStné IManIe a ZáVÄZky 
 r. 067 + r. 088 + r. 121 066 18 980 103 19 881 799

a. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 067 9 552 228 8 384 105

a.I. Základné imanie súčet (r. 069 až r. 072) 068 34 000 34 000

a.I.1. Základné imanie 069 34 000 34 000

a.II. kapitálové fondy súčet (r. 074 až r. 079) 073 3 271 876 3 271 876

a.II.1. emisné ážio 074 3 320 3 320

        2. Ostatné kapitálové fondy 075 4 444 123 4 444 123

        3. Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 076 3 319 3 319

        4. Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 077 -1 178 886 -1 178 886

a.III. fondy zo zisku  súčet  (r. 081 až r. 083) 080 3 481 3 481

a.III.1. Zákonný rezervný fond 081 3 481 3 481

a.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov  r.085 + r.086 084 3 574 748 1 843 969

a.IV.1. nerozdelený zisk minulých rokov 085 3 574 748 1 843 969

a.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení (+/-)  r.001 - (r.068+r.073+r.080+r.084+r.088
+r.121)

087 2 668 123 3 230 779

B. Záväzky  r. 089 + r. 094 + r. 106 + r. 117 + r. 118 088 9 427 354 11 497 256

B.I. rezervy  súčet (r. 090 až r. 093) 089 2 487 713 2 315 800

    2. rezervy zákonné krátkodobé 091 1 817 763 916 026

    4. Ostatné krátkodobé rezervy 093 669 950 1 399 774

B.II. dlhodobé záväzky  súčet (r. 095 až r. 105) 094 142 133 27 501

B.II.1. dlhodobé záväzky z obchodného styku 095 10 816 10 816

       9. Záväzky zo sociálneho fondu 103 30 813 16 685

      11. Odložený dňový záväzok (481a) 105 100 504 0

B.III. krátkodobé záväzky  súčet (r. 107 až r. 116) 106 4 199 309 5 881 102

B.III.1. Záväzky z obchodného styku 107 1 520 843 3 273 149

        3. nevyfakturované dodávky 109 220 436 163 405

        7. Záväzky voči zamestnancom 113 668 813 672 510

        8. Záväzky zo sociálneho poistenia 114 482 250 468 031

        9. daňové záväzky a dotácie 115 1 243 117 1 300 738

       10. Ostatné záväzky 116 63 850 3 269

B.IV. krátkodobé finančné výpomoci 117 0 0

B.V. Bankové úvery   r. 119 + r. 120 118 2 598 199 3 272 853

B.V.1. Bankové úvery dlhodobé 119 0 0

       2. Bežné bankové úvery 120 2 598 199 3 272 853

c. časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 521 438

4. Výnosy budúcich období krátkodobé 125 521 438
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Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 (v celých eurách) prehľad peňažných tokov  
k 31. decembru 2013

ozna-
čenie

text číslo
riadku

skutočnosť 

bežné účtovné
obdobie

bezprostredne predchádz. 
účtovné obdobie

a b c 1 2

I. tržby z predaja tovaru (604, 607) 01 32 011 172 831

a. náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02 29 565 160 135

+ Obchodná marža     r. 01 - r. 02 03 2 446 12 696

  II. Výroba   r. 05 + r. 06 + r. 07 04 55 251 511 56 072 043

  II.1. tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 05 55 220 836 56 034 361

      3. aktivácia 07 30 675 37 682

B. Výrobná spotreba   r. 09 + r. 10 08 34 272 396 33 693 145

B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných 
dodávok 09 9 922 520 10 233 866

   2. Služby (účtová skupina 51) 10 24 349 876 23 459 279

+ Pridaná hodnota    r. 03 + r. 04 - r. 08 11 20 981 561 22 391 594

c. Osobné náklady    súčet  (r. 13 až 16) 12 15 302 707 14 948 508

c.1. Mzdové náklady 13 10 556 589 10 338 928

    2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva    14 109 990 98 785

    3. náklady na sociálne poistenie  15 3 837 265 3 752 667

    4. Sociálne náklady   16 798 863 758 128

d. dane a poplatky 17 152 437 135 064

e. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému     
majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 11 386 370 1 435 112

III. tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 3 614 10 523

f. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku
a predaného materiálu 20 59 4 737

g. tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam 21 72 677 122 112

IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 22 593 584 193 790

H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 23 1 110 993 1 850 590

* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti                                  
r.11-r.12-r.17-r.18+r.19-r.20-r.21+r.22-r.23+(-r.24)-(r.25) 26 3 553 516 4 099 784

X Výnosové úroky  38 122 1 033

n. nákladové úroky  39 11 186 70 038

XI. kurzové zisky  40 443 29

O. kurzové straty   41 1 745 1 199

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť  43 27 004 20 766

* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
r.27-r.28+r.28+r.29+r.33-r.34+r.35-r.36-r.37+r.38-r.39+r.40-
r.41+r.42-r.43+(-r.44)-(-r.45)

46 -39 370 -90 941

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
pred zdanením   r. 26 + r. 46 47 3 514 146  4 008 843

S. daň z príjmov z bežnej činnosti   r. 49 + r. 50 48 846 023 778 064

S.1.   - splatná 49 627 469 852 739

    2.    - odložená 50 218 554 -74 675

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
po zdanení     r. 47 - r. 48 51 2 668 123 3 230 779

t. Mimoriadne náklady 53 0 0

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
pred zdanením    r. 52 - r. 53 54 0 0

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
po zdanení    r. 54 - r. 55 58 0 0

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
pred zdanením   (+/-)    (r. 47 + r. 54) 59 3 514 146 4 008 843

*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
po zdanení   (+/-)   (r. 51 + r. 58 - r. 60) 61 2 668 123 3 230 779

2013 2012
peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Peňažné toky z prevádzky 3 532 256 6 985 948
Zaplatené úroky -11 186 -70 038
Prijaté úroky 121 1 033
Zaplatená daň z príjmov -1 249 798 -504 057
Vyplatené dividendy -1 500 000 0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami 771 393 6 412 886
čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti 771 393 6 412 886

peňažné toky z investičnej činnosti
nákup dlhodobého majetku -1 108 470 -1 065 525
Príjmy z predaja dlhodobého majetku 3 335 5 194
čisté peňažné toky z investičnej činnosti -1 105 135 -1 060 331

peňažné toky z finančnej činnosti
Splátky prijatých úverov 0 -3 369 183
čisté peňažné toky z finančnej činnosti 0 -3 369 183

(úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov -333 742 1 983 372

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka -1 637 125 -3 620 497

peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka -1 970 867 -1 637 125

peňažné toky z prevádzky

2013 2012
čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych 
položiek)

3 525 209 4 077 848

úpravy o nepeňažné operácie:
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 1 386 370 1 437 659
Opravná položka k pohľadávkam 72 677 122 112
Opravná položka k zásobám -69 968 16 263
rezervy 171 914 -989 215
Iné nepeňažné operácie 144 238 -5 195
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu 5 230 440 4 659 472

Zmena pracovného kapitálu:
úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok 
(vrátane časového rozlíšenia aktív)

-431 752 1 368 464

úbytok (prírastok) zásob -47 017 15 653
(úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív) -1 219 415 942 359

peňažné toky z prevádzky 3 532 256 6 985 948

50 51



správa nezávislého audítora
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stanovisko dozornej rady

SPRÁVA DOZORNEJ RADY SPOLOČNOSTI StVPS, a. s.

 Dozorná rada na svojom zasadnutí preskúmala v zmysle § 198 Obchodného 
zákonníka a č. XII. ods. 4 stanov spoločnosti riadnu účtovnú závierku a zhodnotila návrh 
výročnej správy spoločnosti za rok 2013.

 Po preskúmaní účtovnej závierky dozorná rada konštatuje, že spoločnosť vedie 
účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve a ďalšími nadväzujúcimi predpismi, 
okrem jednorazového odpisu hodnoty goodwillu v roku 2010 na základe rozhodnutia 
jediného akcionára. Preskúmaním údajov uvedených v účtovnej závierke za rok 2013 
neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili odsúhlaseniu účtovnej závierky a výročnej 
správy spoločnosti.

 Spoločnosť vykázala za rok 2013 zisk po zdanení vo výške 2 668 123,21 EUR .

 Dozorná rada ďalej prejednala a preskúmala návrh predstavenstva na rozdelenie 
zisku. K týmto podkladom nemá pripomienky a odporúča valnému zhromaždeniu účtov-
nú závierku, výročnú správu a rozdelenie zisku  s c h v á l i ť.

V Banskej Bystrici dňa 28.4.2014
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